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FA POST WONINGINRICHTING
BETREKT RIANT PAND
Keuze en kollektie te over.

"Welterusten, en morgen goed weer op" zijn gevleugelde woorden. Wie bij de
firma Post binnen stapt, ziet dat dit niet het enige is wat er te bieden is; de 'to-
tale woonsÍeer' komt men er tegen. Van tapijt tot luxaÍlex, van dekbed tot vitra-
ge, je kan het zo gek niet opnoemen of het is er te vinden. Woongenot in optima
Íorma, en voor concurrerende prijzen,

"Voor een intervieuw moet je bij Fons wezen" zegt
oprichter Foppe Post wanneer ik hem vraag eens
wat meer uit de doeken te doen over 'Woningin-
richting Post'. Natuurlijk is Post sr. wel een prater,
maaÍ zoon Fons werkt ook al een hele tijd in het
goed lopend lJlster bedrijÍ, dat inmiddels 11 jaar
aan de weg timmert, en onderhoudt voor een groot
deel de kontakten met de Ders.
Op vakkundige en betrokken wiize probeert Fons
Post samen met zijn echtgenote Petra alle 'ins- en
outs' van de branche waarin ze werkzaam zijn uit
te leggen. Sleutelwoorden voor beiden zijn onder-
meer'klantvriendelijke opstelling','service','na-

" Gediplomeerde Aut orij scho o l "
Op 17 januari 1993 starten wij weer met

een nieuwe theoriecursus rijbewijs BE!

zorg', en 'know how'. Zii, maar natuurlijk de hele
firma vinden het belangrijk dat, nadat een bepaald
artikel geleverd is, er wanneer er maar het minste
of geringste aan mankeert onmiddelilk hulp gebo-
den wordt. Fa Post vindt het logisch dal mensen te-
rug komen wanneer er iets mis is, alhoewel dat zel-
den voor komt. "Je maakt reklame voor jezelf door
je werk en produkt dat je levert" is een zeer over-
tuigende uitspraak van Post jr. Net zoals de over-
bekende reklamestunts van diverse bedrijven in
dezelfde branche met een glimlach afgedaan wor-
den. Teksten als'prijs...., nu voor: ....'zijn volgens
Fons en Petra dusdanig misleidend, dat je iezelÍ
kan aÍvragen welke kwaliteit je in huis haalt voor
een stuntprijs, omdal duurzaamheid ook heel be-
langrijk is.

Zoals gezegd, alles denkbaar op woninginrichting-
gebied is er te vinden; tapijten, gordijnen, vitrages,
bedden, dekbedden, matrassen, raamdecoratie en
testbedden. Vooral de 'bedderie' met testbedden
in soorten en maten, verstelbaar oÍ electrisch ver-
stelbaar, en voor mensen in alle leettijdscatego-
rieën mag een 'pronkje' genoemd worden; beken-

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken, die ons verrasl hebben met
bloemen en cadeaux, die we mochten
ontvangen bij ons afscheid als zuivel-

een gezond 1993.

Fam R. Boorsma
Uilenburg 27, lJlst

de merken, waaronder het kwalitatief hoogstaande
'AUPING' wordt er gedemonstreerd.
Sinds Maart 1992 maakt 'POST Woninginrichting'
deel uit van een grote inkoopkombinatie met een
scherpe prijsstelling.
In een geordend en zeer overzichtelijk ingericht
pand, waar iedereen terecht kan voor gewenste in-
Íormatie, wordt iedereen van advies bediend, en
wordt er gekeken wat haalbaar en betaalbaar is.
"Voor ieder budget, en elke portemonnee" zegt de
Firma Post. De laatste zin is het meest treffend en
zegt iets over de houding van deze mensen: "Je
moet altijd zeggen wat de klant van het produkt
kan verwachten dat hij/zij van je koopt. Betaalbare
kwaliteit kun je het noemen"; ondermeer de pTT
en de Friesland Bank in Sneek zijn erachter geko-
men dat je voor iets degelijks en betaalbaaÍs in
lJlst moet zijn, iets wat de meeste lJlsters allang
welen.

J.K.

tltlllttltlltrltr
BOTENBEZITTERS

Een aantal eigenaren hebben
hun bootje op de openbare
groenstrook, wal/berm of kade
getrokken.
Dit is niet toegestaan!

Vanaf 4 januari worden boven-
genoemde bootjes door ons ver-
wijderd en naar het terrein van
gemeentewerken in Heeg
gebracht.
Slechts tegen betaling van de
gemaakte kosten kunt u uw boot
weer terugkrijgen.

Tevens willen wíj u er op wijzen
dat uw bootje "gevaar" loopt
om weggesleept / vernield te
worden in de oudejaarsnacht.

Gemeente Wymbritserad iel
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Vaaromhopen...
afs a voordelig
Isnnt hnren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' . Ladders. RoL
steigers o Speclemo/ens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BOOrmachineS
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines a Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERT'A
Sudergoweg 54, lJlst
05150-

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

De enlge zelíslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zailstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook voor autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon 05155-2009

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor l7'lz jarigen

voor meer informatie.

Voor al uw:
a KÍuidenierswaren o Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren o Brood en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

r Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
a Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

tr
il
tr
tr
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Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Kerstboomverbranding
Na het succes van de afgelopen jaren zal er ook nu
weer een kerstboomverbranding plaatsvinden op
maandag 4 januari 1993 bij de spoorwegover-
gang richting Oosthem.
De bomen kunnen tussen 16.00 en 18.00 uur ge-
bracht worden. Bij het inleveren van een kerst-
boom krijgt men een lot.
Om 19.00 uur's avonds gaat het vuuraan. De prijs-
uitreiking is daarna in de hal van Nij Ylostins. De
eerste prijs is een walkman.

Nieuwjaarskaartavond
Zaterdagavond 2ianuari 1993 om 20.00 uur wordt
er een grote kaartavond gehouden in het Himster-
h0s. Inleg / 10,-. Veel verrassende prijzen, met
name de hoofdprijs is zéér de moeite waardl!!

Bestuur Himsterh0s

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
IJLST

l.v.m. de Íeestdagen is de

lJlster bibliotheek gesloten op:

DonderdagAVOND 24 dec.

Donderdagmiddag en
-avond 31 dec.

bibliotheek lJlst

wenst u prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 1993.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05'155-13'18

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
Migg b.v., Sneek

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, tJtst

Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

OCopyright Drukkorij Vi$oÍ. Niels uit deze
Un9av6 m8g wordon vgryeelvoudigd door
mlddol van druk, lotokopi€, mikÍoÍilm ot op
anlgoÍloi andoro wijz€, zondsr vooÍaígsandg
looltemmlng van de uitg€vor.

OEilIIOA

20december
21 december
23december
24december

25december
25december

31 december

6januari
Sjanuari

1 I ianuari
l3januari
l5januari
lSjanuari
l6januari
21 januari
21 januari
?1 januari

1,"7 januari
23januari
29januari
29januari
30januari
30januari
31 januari

Kerstconcert Concordia, Geref. Kerk, aanvang 20.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Kerstfeestviering, dagverblijf 'Dassenburcht', Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst,22.30 Hervormde Kerk, ds. Buitenveld uit Sneek, m.m.v. muziek-
vereniging'Concordia'.
Hervormde kerk, dienst in samenwerking met de Zondagsschool, 9.30 uur
Open Deur - Raad van Kerken, Kerst Inn, Nij Ylostins, vanaf 15.00 uur. ledereen van

Sjoelen vanaÍ I oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
'ere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het

\:renskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag '17.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-13.00 uur in De Utherne.

,,OPEN HUIS"
Vrijdag 1 januari 1993

in 'lt Mienskipsh0s'
vanaf 1.30 uur geopend

Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 1 7.00 uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-vollevbal voor dames
en heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere dónderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV info-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
't 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
'f 3.00-14.00 uur 4 Vm 7 iaar,14:OO-15.00 uur 8 V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 051 50-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05104-1627.

hartewelkoml!!
Oudejaarsvieringl!

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Buudvereniging De Rat en Ald Drylts, open klaverjasavond in Het Wapen van lJlst.
Uitvoering Fryske Krite Meiinoar len, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite Meiinoar len, Mienskipsh0s.
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, jaarvergadering-Waterleiding, Mienskipsh0s.
C.P.V. jaarvergadering, gezellige spelavond, Mienskipsh0s.
De Koepel, Mienskipsh0s (bovenzaal).
Bridgeclub, M ienskipsh0s.
N.C.V.B. jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Ylostinslaan, (bovenzaal) Mienskipsh0s
Kypmantsje Drive, Bridgeclub, Mienskipsh0s.
De Koepel,'Fantasy', Mienskipsh0s.
Gymnastiekevereniging Stànfries, onderlinge wedstrijden, Utherne.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.

JPUNITÏfi'OEWruJhI

BEDANKT
Hierbij wil ik dankzeggen voor het bezoek, de post
en andere attenties, tijdens miin verblijf in en bij
mijn thuiskomst uit het M.C.L. lk heb het erg ge-
waardeerd.

VERLOREN Verloren een doublé armbandje met
naamplaatje, inscriptie M.H.B. Terug te bezorgen
bij M. de Jong, Uilenburg 4, lJlst, tel. 05155-1440.

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk:
Voor het Slijpen van uw scharen, messên, tuin-
en hobbygereedschap.
Ook voor het slijpen van uw schaatsen!!!
Nog enkele 2e hands noren te koop, geslepen en
wel, ook enkele kindermaten
Uw f ij nslijper, P H. de Vries, Bockamastraat 27, tel.
1782.

K. Hylkema-Boschma
J. Risoensstraat 5
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van 1818 Sneek-lJlst

Bondsspaarbank
a5

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BrcRortHoru
BouwgeceirnNc
TerrHwrRr

TEL. 05'155-1592

7, 8ó50 AA,IJLST.

Stadslaan 51
051 55-1 245
D.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

....voor Uw sala risrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0e zslla

Brlevus
Sprle

. ÏOURFIETSEN

. SPORTFIETSÊN

. TRIMFIETSEN

. SPARTAMET
O JEUGD/KINDERFIETSEN
. BROMFIETSEN

ook voor advies, service en reparataes.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 telefoon 0s155-t664

TWEEWIEIEFS
IJLST 05155-1664

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

UW ADRES VOOR:

BROUWER

o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
r Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 05'155-1214
FAX 05155-2600

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

Nevenvestiging lJlst,
tel.05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105
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Prettige Kerst en een Fit 1993

Lieuwe, Mieke, Nolke-Jan en Gerben-Dirk

Aktiviteiten De Koepel '93
Zaterdag 30 januari 1993
21.00 uur:Top 40 orkest Fantasy in het Mienskips-
h0s.
Stadsfeesten 30juni Vm Sjuli 1993:
Woensdag 30juni 1993
18.30 uur: Triathlon in samenwerking met spod-
raad Wymbritseradiel
20.00 uur: Muziek in het centrum en op het water
22.00 uur: Vlootschouw met intocht Stadsvrouwe
en hofdame, na afloop groot vuurwerk
Donderdag'l juli 1993
20.00 uur: programma voor jong en oud met 'Laat
de revue passeren'
Vrijdag 2 juli 1993

9.30 uur: Koffiemorgen
14.00 uur: sportmiddag basisscholen
18.30 uur: Allegorische optocht met als onder-
werp 'lJlst toen en nu'
21.00 uur: Radio-10 Gold Show met vele prijzen
Zatêrdag 3 juli 1993

9.30 uur: herhaling allegorische optocht
11.00 uur: matinee met duo Nooitgedacht
13.30 uur: circus Witowa voor de gehele lJlster
jeugd (2 voorstellingen in curcustenl naast de
teêsttent
14.00 uur: grote Zeskamp
21.00 uur:Top orkest Sound Team uit Bulgarije.
Alle dagen kermis op de Overkluizing.
De stadsfeesten worden in 1993 vroeger gehou-
den dan u gewend bent, maar de oorzaak is de
late vakanties van de scholen.
Verder nogmaals een oproep voor Stadsvrouwe
mêt hofdames (minimale leeftijd 18 jaar). Zo spoe-
dig mogelilk aanmelden bij Yvonne Toonstra, De
Pream 2 (tel. 1860) of Roos Gerlofs, Sikko Sjaerde-
malaan 23 (tel. 2367).
Zaterdag 4 septêmber 1993
Stadsomroepersconcours met alle stadsomroe-
pers uit geheel Nederland. Een uniek gebeuren
voor lJlst en alles speelt zich af in het centrum.
Gelukkig hebben we de adviezen van onze eigen
stadsomroeper Harmen de Vries, ongetwijÍeld zal
hij die dag hoge ogen gooien.
Alle feesten worden gehouden in het kader van
lJlst 725-jaar Stad.

Bestuur De Koeoel

Kunt u zingen,
zing dan met ons mee
Op eerste kerstdag willen wij weer kerstliederen
gaan zingen in de straten van lJlsi.
Wij doen dit van ongeveer 6.00 tot 8.30 uur. Om
5.45 uur verzamelen in het Mienskiosh0s.
We zingen onder andere liederen als Stille Nacht,
Heilige Nacht; Ere zij God in de Hoge en Daar ruist
langs de wolken.
U bent van harte welkom om met ons mee te zin-
gen.

Diabetes Fonds Nederland
De opbrengst van de in november gehouden col-
lecte Geef's voor Diabetes in lJlst heeft / 1283,95
opgebracht.
Hiermee subsideed het DFN wetenschappelijk
onderzoek naar voorkoming van complicaties als
blindheid, nierziekten, had- en vaatziekten, die uit
diabetes kunnen ontstaan en onderzoek naar
voorkoming van jeugd- en ouderdomsdiabetes.
Diabetes is een aandoening die nog steeds onge-
neeslijk is en volgens deskundigen de komende
decennia zal toenemen.
Alle gevers hartelijk dank; mede dank zij uw giften
kan het wetenschappelijk onderzoek geconti-
nueerd en uitgebreid worden.
Heeft u de collectant gemist en wilt u het onder-
zoek steunen, maak dan uw bijdrage over op giro
5766 oÍ banknummer 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes
fonds Nederland te Amersfoort.

Opbrengst collecte Jantje
Jeton

De opbrengst van Jantje Beton in lJlsVOosthem,
gehouden van 1 Vm 7 november j.l. leverde een
bedrag op van maar liefst / 1344,45.
De helft van de plaatselijke opbrengst komt direct
ten goede aan hetjeugdwerk in deze plaatsen, na-
melijk de peuterspeelzalen en het jeugdhonk!
We bedanken de collectanten en gevers voor inzet
tijdens de collecte. We rekenen volgend jaar weer
oo u!
AÍgelopen jaar ontvingen de volgende zaken ex-
tra geld van Jantje Beton:Wymbritseradiel -
Buu dver. Ylostinslaan/Bockamastraat Í 2OOO,-,
Speeltuinver. Ald Drylts / 6000,- en Stichting
Jeugd en Jongerenwerk / 4000,-.
Dat is voor ènze jeugd mooi meegenomen!

Ned. Ghr. Vrouwenbond
Ook in 1993 hoopt de N.C.V.B. weer paraat te zijn
en onderstaand het programma voor de eerste
vier maanden.
\onderdag 28 januari : jaarvergadering.

\-onderdag 25 februari: het N.C.V.-projekt 'Onder-
wijs in Pakistan, Dar Ul Hikmat', ingeleid door me-
vrouw E Krikke uit Franeker.
Vrijdag 5 maart: 19.30 uurWereldgebedsdag in de
Doopsgezinde kerk. Eén in geloof - Eén in liefde -
Eén in hoop.
Donderdag 25 maarl: ???
Donderdag 29 april: Slotavond N.C.V.B./C.PV.
Een voorlichtingsavond over voeding: Anders is
beter'.
Alle avonden worden in het Mienskipsh0s gehou-
den en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

As N.V.C.B. winskje W jo lok, seine en s4nens ta
yn 1993!

Het bestuur

Tuinbouwver. lJlst e.o.

Er zijn voor 1993

nog enkele tuinen beschikbaar.

lnl.: tel. 2029 ol 1787

1268.725 JAAR STAD
IJLST- 1993
De leden van de reiiniecommissie komen gere-
geld in vergadering bijeen om de rerinie op .l mei
1993 voor te bereiden. Er is heel wat voor nodig
om alles in goede banen te leiden.
Wat ons wel opvalt is, dat er in verhouding meer
aanmeldingen binnenkomen van buiten lJlst dan
van de eigen inwoners. lJlsters, u vergeet toch
niet u te laten inschrijven? De commissie is ook
aan een datum gebonden om het aantal retinisten
door te geven in verband met de totale verzorging
van deze dag. We rekenen op u!

Zoals reeds eerder vermeld, kunt u zich opgeven
door Í 35,- over te maken op banknummer
35.95.23.897 (Rabo bank Sneek-Heeg- Joure),
t.n.v. Reiinie 725 jaar Stad lJlst, gironummer bank:
860367. Opgave graag vóór 15 januari 1993.
Eind maarVbegin april 1993 ontvangt u dan het
programma en naamkaartje.
Hebt u foto's voor de fototentoonstelling, dan kunt
u deze afgeven bij Joh. Nijdam; wel even voorzien
van naam en adres in verband mel teruggave.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Jan
Schilstra, Galamagracht 8Z 8651 EE lJlst, tel.
05155-1425; Johannes Nijdam, Eegracht 104,
8651 EJ lJlst. tel. 05155-1783 en Afke Frankena-
Hoomans, Ylostinslaan 40, 8651 AV lJlst, tel.
05155- 1323.

De re[iniecommissie

Buurtvereniging Ald
Dryltsn
Afgelopen vrijdagavond 20 november hielden wij
onze jaarvergadering. Op deze avond werd na het
zakelijke gedeelte een diapresentatie gehouden
van het Fryske Gea met het onderwerp de lJssel-
meerkust.
De heer Kees Ras had aan de had van dia's veel te
vertellen over de natuurgebieden met de uitkijk-
posten en de vogels, ook over het Ryster Bos
waar hij werkzaam is en over de vele soorten bo-
men en dieren.
Het was een leerzame avond en er werden nog
veel vragen gesteld.
De heer Ras werd bedankt met een bloemetje en
een envelop en de leden konden nog gezellig na-
zitten.

secr. Ald Drylts'

Informcer dan nu bij dc Rabobank Sncck-Hccg-Jourc.

Tel. 05154-2541 of landclijk: 06-01 l3 (gratis).

n*"91"*H,-P

Rabobank. Aangenaam.
Gemeente van Jezus Christus te lJlst
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Maak nu

De winterschilder komt er weer aan

van 23 november'92 Um 19 maart '93.

alvast uw aÍspraak

èii.'iÍt i:ïi lt"Ëif "óïËffi miè
van f 50,-
per man per dagn
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-paniculieren Í 35,- per
man per dag.

Wij wensen onze clièntele
fijne kerstdagen en een voorspoedig

en kleurrijk 1993

J.G.DEVRTES -TJI*ST
scfrÍlders. en bettar€ersbeclrtÍ

ctoe,M"êIÍ-rrrk
Galamagracht tg - TEL. OSíSS-1397

ljlsterkade 114, 8608 AG Sneek
TeleÍoon 0S1S0-i4000
TeleÍax 051S0-23BS0

o Taxivervoer
o Groepsveryoer
o Schoolvervoer
r Reisvervoer
o Direktievervoer
r Ziekenvervoer
o Trouwrijden
o Rolstoelvervoer
o V|P-bussen (8 personen)

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerurerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155.1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

uitslag sinterklaaskleurwedstrijd winkeliersvereniging
Veel kleurplaten waren er ingeleverd en het was
dan ook heel moeilijkvoorde juryom de mooisten
er uit te zoeken.
Van de leeftijdsgroep 3-6 waren er de meesten in-
geleverd, daarom hebben we een eltra prijs voor
die leeft ijdsgioep ingêstetd.
.1. Arnoud Witteveen, Pikesyt 16, Abbega; 2. Tinus
Jan van Popta, Nessenwei 3, Oosthem; 3. Janna
Toonstra, Eegracht 94, lJlst. 4. Dorinda Reen, Ui-
lenburg 53, lJlst.

Voor de leeftijdsgroep 7-9 iaar waren er drie prij-
zeni
1. Marly Koopmans, J. Nooitgedagtstraat 1, lJlst;
2. Rigtje Rijpma; 3. Naomi Uchibori, Zevenpelsen
19. lJlst.
Ook voor de leeftijdsgroep 10-12 jaarwaren er drie
prijzen:
1. Dirkje Visser, Popmawal '13, lJlst; 2. Martin de
Boer, Galamagracht 92, lJlst; 3. Hester Driest,
Mientlàn 9. lJlst.

De Wondere Bibliotrailer in
lJlst
Op donderdag 7 ianuari 1993 komt deWonder Bi-
bliotrailer in lJlst: een verrassende rijdende expo-
sitie die een goede indruk biedt van de veelzijdige
mogelijkheden van de openbare bibliotheek in de
jaren negentig.
De Wondere Bibliotrailer, ontwikkeld door de
C.B.D.-Friesland en de Friesêopenbare bibliothe-
ken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
het openbaar bibliotheekwerk in Nederland, laat
op aantrekkelijke wijze zien welke faciliteiten de bi-
bliotheek-van-vandaag in huis heeft .

In het twaalf meter lange informatiecentrum is ui-
teraard ruimte gecreëerd voor boeken. Boeiend is
het overzicht van '100 boeken die geschiedenis
maakten': het gaat om titels die een belangrijke rol
hebben gespeeld in de afgelopen honderd jaar en
die in sommige gevallen de loop van de geschie-
denis hebben bernvloed. Daarnaast zijn enkele
themakasten ingericht; ze geven een indruk van
de veelheid aan informatie die bibliotheken in huis
hebben rond de onderwerpen oorlog en vrede,
gezondheid en sexualiteit, milieu en natuur, kunst
en cultuur en soort. Deze themakasten laten de bi-
bliotheek in de 'volle breedte' zien: er zijn niet al-
leen boeken, maar ook video-cassettes, geluids-
opnamen, documentatiemappen en tiidschriften
opgenomen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan twee vor-
men van dienstverlening die een snelle groei door-
maken: de uitlening van c.d.'s en het verstrekken
van inÍormatie via Bibliofoon. Tevens kan de be-
zoeker alvast een stukje bibliotheek van de toe-
komst proeven via de zogenaamde 'interaktieve
compact disc'.

Wêrom ik...
Een speciaal element in de Wondere Bibliotrailer is
de prijsvraag'Waarom ik van Arum hou...Mêrom
ik fan Arum hàld3p'. Bezoekers worden uitgeno-

De Wondere Bibliotrailer: rijdende expositie laat
de complete dienstverlening van de openbare bi-
bliotheek zíen.

digd in enkele zinnen hun liefde voor eigen dorp,
stad of streek aan het papier toe te vertrouwen en
in de trailer in te leveren. Deelnameformulieren zijn
verkrijgbaar bij de plaatselijke bibliotheek oÍ bi-
bliobus. De inzendingen, die meedoen in een prijs-
vraag, zijn later te zien in êen tentoonstelling in de
bibliotheek van lJlst.
De Wondere Bibliotrailer wordt geplaatst aan de
H. Huizengastraat bij de bibliotheek. Het inÍorma-
tiecentrum is voor het publiek toegankelijk e
donderdag 7 januari 1993, van 15.00-17.30 uur \-/
van 18.30-20.30 uur.

Officiële ingebruikname
computer in bibliotheek
Op woensdag 25 november j.l. heeft wethouder
J.J. deVries het geautomatiseerde uitleen- en ka-
talogussysteem officieel in gebruik gesteld.

Vooraf hield de voorzitter van hêt bestuur, de heer
T. van Popta, een kode toespraak over de weg die
het bestuur en de bibliotheek moesten gaan om
tot dit resultaat te komen. Niet zonder de nodige
hobbels; maar uiteindelijk is het toch gelukt met fi-
nanciële steun van de CBD en gemeente. Ook de
êxtra inzet van de medewerkers was een be-
dankje en bloemetje waard.
De heer D. Nauta, regiodirekteur bibliotheken
Zuid-West Friesland, zette vervolgens de voorde-
len van het geautomatiseerde systeem nog eens
op een rijtje. Hierna was het woord aan de heer
J.J. de Vries die terugkeek op g jaar bibliotheek in
lJlst.
Vervolgens verrichtte hij een zoekaktie naar de
streekroman'De wylde boerinne' van T.E. Holtrop
in de katàlogus- computer. En hiermeewas BUKS
(bibliotheek uitleen- en katalogussysteem) offi-
cieel in gebruik genomen.



Van de redaktie
De redaktie van lt Dryltser Kypmantsje verkeert in
de prettige omstandigheid dat ze wel 10 à 12 vaste
medewerkers heeft. lmmers, de besturen van de
diverse verenigingen in lJlst sturen met gÍote of
kleine regelmaat hun verslagen in. Natuurlijk doen
ze dat niet alleen om de redaktie een plezier te
doen. Elke vereniging wil graag laten weten waar
ze mee bezig is en hoopt op die manier lezers te in-
teresseren en misschien nieuwe leden te winnen.
Misschien mogen we deze schrijvers eens een
paar tips geven. Wanneer u aan zo'n verslagje be-
gint, stelt u zich dan eens voor dat er tegenover u
aan taÍel, of achter het scherm van uw computer
iemand zit die vrijwel niets van uw vereniging aÍ-
weet. Wat zou u zo iemand vertellen? Een niet-lid
interesseert het geen biet oÍ de presidente de ver-
gadering wel of niet met gebed opent en welk lied
er precies gezongen wordt. Wat een lezer interes-
seert is het onderwerp van zo'n avond. Wie was
de spreker en waarover had hij of zij het.
Verder kunt u zo nu en dan er iets invlechten over
het algemene doel van uw vereniging, het aantal
leden dat de vergaderingen bezoekt en wie er in
het bestuurzitten.Als u een verslag maaktvan een

ortevenement, kom dan niet men een eindeloze
\lks uitslagen, voorafgegaan of gevolgd door

een aantal technische termen. waar alleen de lê-
den van uw eigen vereniging iets van begrijpen.
Vertel iêts ovêr de sfeer, het aantal toeschouwers.
het enthousiasme waarmee gestreden werd enz.
Kleine leuke voorvalletjes doen het ook altild
goed. En dan de prijsuitreiking, waarbij u metêen
de namen van de winnaars kunl vermelden.

Niet iedereen kan schrijven
We weten heus wel dat niet in ieder bestuurslid
een lournalist schuilt. Als er zo hier en daar een
kromme zin in uw verslag staat, breien we die met
liefde recht. En als u al lang geleden de slag met
de d'tjes en t'tjes verloren heeft, maken wij daar
ook geen punt van. Maar stuurt u ons geen fotoko-
pie van de notulen van de laatste vergadering oÍ
van het jaarverslag van de vereniging. Die notulen
worden op de volgende biieenkomst voorgelezen
en dat jaarverslag krijgt ieder lid thuisgestuurd.

Zwarte pen
Mocht u toch eens een Íotokopie in moeten sturen

isschien zond u het origineel naar Het Sneeker
NeUwsblad of naar De Telegraaf - zorgt u dan
voor een goed duidelijk lint op uw printertje of
schrijft u met een zwarte pen. Van lichtgrijze af-
drukken of met blauwe pen of met potlood ge-
schreven originelen kan zelfs het fotokopieerap-
paraat van Boekhandel Visser niets meer maken.
Het ene handschrift is duidelijker leesbaar dan het
andere. Stuurt u daarom als het enigszins kan ge-
typte kopij in.

De beste wensen
Tenslotte wensen de redaktieleden, de
uitgever en vetdere medewerkers van lt
Dryltser Kypmantsje alle lezers preltige
feêstdagen en een heel voorspoedig 1993.
Folle Lok en Seine yn it Nije Jierl
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Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DrD(Drrn'e8nEilrurDilJ
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-1557

FOTO'S GEVRAAGD
VOOR UIIIEK BOEK VAN IJTST

Tijdens de reiinie in 1993 verschijnt el een uniek boek
oveÍ lJlst. Voor zo'n boek is materiaal nodig en daaÍvan
is reeds een deel aanwezig.
Toch denken wii dat er, vooÍal bij de oudeÍe inwoners
van lJlst, nog menig oude Íoto zal liggen, die geschikt is
uoor publikatie in dit boek.
Mocht u in het bezit zijn van oude Íoto's, eventueel met
een aehteÍgrondverhaal, oÍ komen eÍ bepaalde anekdo.
tes bii u opr wij willen dat gÍaag uan u weten.
Hoe meer materiaalwe hebben, hoe mooier boek eÍ kan
verschiinen. Uiteraald kdigt u alle geleverde materiaal
na gebruik van ons teÍug.
Mocht u ons kunnen helpen, dan vernemen wij dat graag
uan u. U kunt kontakt opnemen met:
Sybe Houtsma, tel. 1820 oÍ
Lammert Visser, tel. l3í8.
Ook kunt u dhekt terecht bij Boekhandel Visser, Gala.

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijfs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG tJtst, tet.05155-221

magracht 9, IJlst.
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbed rijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM Ulst
05154-3566 05155-2503

. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dlt e!le! In uw 'elgen stad'

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI['EN
A!5SUN,ANTIENT,ANTTX)N

IDE BODNB:g

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.:05155-2164

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw o betonbouw a onderhoud o restauratie
o kunststoÍ kozijnen

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, BOS0 AA lJlst

FilIJTE}ESEE}RIJF

R"IKRtrDEE
TI KUNT HIER, TENECHT VOOR:

'Reparatles * Grote & Klelne Beurten
, APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nlguws &
Gebruil<te auto's

Roodhemete

4 
ffi,

iiïli:i$ill;tlii

liiiii:;i:::*rii;i

ffi
ilffiffili

rweg 14
IJlst

061ó6-1488
(pdvó 1858)

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening: na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

Ulsl
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
// \ {< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crêmaties,

voor leden en niet-leden
{< Opbaring in eigen aula in Ulst met onbeperkt bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
{< Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

f inanciêle tegemoetkoming
i< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

{< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 05155-1783.
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Ned. Chr. Vrouwenbond
Op donderdag 26 november opende de presiden-
te, mevrouw Postma-Boersma de vergadering
met een welkom aan allen en in het bijzonder aan
de spreke6 de heer Notermans, haptonoom uit
Workum.
Hierna las de presidente uit 1 Kon. 2:3. Na hêt ge-
bed zongen we2verzen uit gezang 81 : Neem mijn
leven, laat het Heer.
Toen volgden de notulen en enkele mededelingen.
De heer Notermans had een aandachtig gehoor
wat betreft zijn onderwerp haptonomie. Dit is een
leer van de natuurlijke wetmatigheden - normen
en condities die het wezen van gevoel en gevoels-
leven in alle kwaliteiten bepalen. De tastzin neemt
in de haptonomie een centrale plaats in. Spreker
had na enkele jaren fysiotherapeut te zijn geweest
zich gespecialiseerd in de haptonomie. Hij heeft
ons uitgelegd dat de mens niet alleen uit Hoofd
dus denken bestaat, maar ook uit het Hart het
voelen en het Lichaam bewegen.
Dat door het denken er veel klachten weggestopt
worden vind iedereen begrrlpelijk! Maar dat er ook
zaken zo ver weggestopt worden, dat ze moeilijk
weer in de denkwereld teruggebracht kunnen
'vorden, is van zeer groot belang bij het beter wor-

VJn van de patiènt.
Een haptonoom probeert het probleem bij de pa-
tiënt naar boven te laten komen, zodat die ervan
zich bewust wordt waar de klachten vandaan ko-
men.
We hadden een gezellige en leerzame avond; de
presidente bedankte de spreker hiervoor. Na en-
kele mededelingen ên het inschrijven van 3
nieuwe leden werd de uitnodiging voor de kerst-
avond op 17 december voorgelezen.
De presidente sloot de vergadering met het lezen
van een gedicht van Hans Bouma en wenste ons
allen wel thuis!

B. Schuurmans-Reitsma

Stoppen-met-roken
cursus in sneek
Heeft u zich voorgenomen met roken te stoppen?
Wjlt u dat doen met ingang van het nieuwe jaar?

. . n krijgt u een uitstekende gelegenheid om uw
\íoornemen waar te maken. In de eerste week van
januari wordt in Sneek een stoppen-met-roken
cursus georganiseerd.
De cursus is bestemd voor mensen die gemoti-
veerd zijn om te stoppen met roken. Onder des-
kundige leiding wordt het stoppen met roken be-
geleid. De cursus is erg succesvol: 3 van de 4 cur-
sisten stoppen met roken. Dit komt onder andere
omdat de deelnemers samen hetzelfde doel na-
streven en elkaar daarin stimuleren. De cursus
wordt georganiseerd door de GGD Zuid-West
Friesland en Stichting Kruiswerk Zuid-West Fries-
land. De cursusleiding is in handen van Stichting
Steunpunt Stoppen met Roken.
U kunt zich opgeven op de voorlichtingsbijeen-
komst die 6 januari 1993 om 19.45 uur plaatsvindt
in het gebouw van de GGD Zuid-West Friesland,
Stationsstraat 5, Sneek.
De cursusdagen in Sneek zijn: 11,12,14,18,21,27
januari, 3 en 9 februari en beginnen om 19.45 uur.
De deelnemersbijdrage is / 90,- voor niet-leden
van de kruisvereniging. Leden betalen Í 65,-.Voor
mensen die aanvullend verzekerd zijn bij Zieken-
fonds De Friesland is de cursus gratis.
Nadere informatie over de cursus kunt u krijgen bij
de GGD Zuid-West Friesland, de heer B. Soenveld
(05150-89589) of bij Stichting Kruiswerk Zuid-
West Friesland (05150-81 834).

,,EKIKEI

Zuidend anno 1914

Deze opname van een gedeelte van het zogenaamde ,Zuidend'van tJlst is
gemaakt omstreeks 1 914.
Van links naar rechts zijn afgebeeld de woningen
Eegracht 101 Roel Schraa jr, v/h Douwe Kroese;
Eegracht '100 tot voor kort bewoond door Klaas en
Geeske Hoomans-Zijlstra; Eegracht 99 v/h yttje
Huitema-Wiebenga; Eegracht 94 B. Toonstra, v/h
Klaas Rollema.
Achteraan met witte zijmuur Eegracht 92, nu be-
woond dooÍ de familie Gerard Visser.
Van de personen op deze Íoto zijn slechts twee na-
men bekend. Geheel links zittend in de venster-
bank: Renske de Jong, daarnaast staande tegen

de muur met witte jurk: Joltje Nijdam, zij overleed
op 19 oktober 1982 in de ouderdom van BB jaar.
Tussen de panden Eegracht g9 en 94 was vroeger
een steeg. Hierdoor kon men via een draai over de
Westelijke Dijgracht de boeren rn de Ruiterpolder
bereiken. In 1976 kwam deze steeg te vervallen.
Toen is namelijk de veel besproken Róterpolder-
wei aangelegd en er werd een nieuwe flapbrug
over de Dijgracht gebouwd. Sindsdien is dat de
toegangsweg naar de Ruiterpolder.

houdt zich
gebouwen

Daarnaast

bezig met het ontwikkelen van kantoren, bedriifs-
en koopwoningen.

bemiddelen wij in verkoop van en commer-
onroerend soed.

Kantoor: de Skfite 10, 8651 CS IJlst, relefoon 05155-2155

clcom-l

Kantoor per februari 1993: Galamagracht 18
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'Hoort
zegt het voort!'

lk zou naar aanleiding van het Fries kampioen-
schap op 14 maart 1992 in Drachten nog iêts ver-
tellen over concoursen in het algemeen. Wat is
een concours voor Stads- ên Dorpsomroepers en
hoe gaat het in z'n werk?
Onze vereniging wordt benaderd door een organi-
satie in een bepaalde plaats, bijvoorbeeld een
stads- of dorps- promotionteam, horecavereni-
ging oÍ een winkeliersvereniging met de vraag een
concours te houden. Ervolgen onderhandelingen
over de datum en de voorwaarden en natuurlijk de
Íinanciën. Als dit allemaal rond is horen de omroe-
pers (soms al een jaar van te voren) dat er op een
bepaalde datum een concours is in die en die
plaats en of we mee willen doen. Persoonlijk pro-
beer ik aan alle concoursen mee te doen en het
waarom dat kunt u lezen in het vervolg van dit ver-
haal.
Een concours (wedstnld) bestaat uit de volgende
hooÍdonderdelen: ontvangst, roep verplichte
tekst, rondgang en roepen door de plaats en even-
tueel omliggende dorpen, roep vrije tekst en prijs-
uitreiking.
De ontvangst: deze is door de burgemeestervan
de gemeente waar het concours gehouden wordt
en door de organiserende vereniging, en vindt
meestal plaats op het gemeente (stad)huis. Dit is

een officieel iets en voor de omroepers DE gele-
genheid om de eigen stad en gemeente te promo-
ten bij otficiële instanties door onder andere het
aanbieden van een informatiepakket aan de des-
betreffende burgemeester. Hierna volgt meestal
het voorstellen aan de jury.

De weg naar het wedstrijdterrein, dit is vaak een
winkelstraat, centrum of plein (er moeten veel
mensen kunnen staan), gaat wel onder begelei-
ding van een korps of anders vullen we dat zelÍ wel
in met onze bellen, ratels of gongen en natuurlijk
onze sremmen.
De verplichte tekst: in de 'arena' aangekomen
roêpt devoorzittervan de juryom beurten een om-
roeper op om zijn verplichte tekst te roepen. Deze
verplichte tekst is over een onderwerp dat door de
organisatie is bepaald en het betreft vaak een
sponsor van het concours zoals een garage- of
middenstandsbedrijÍ, horecagelegenheid of de
stad/gemeentê waar het concours gehouden
wordt. De omroeper maakt zelf de tekst uit de ge-
gevens die hij gekregen heeft via de vereniging.
Dit is natuurlijk voor de sponsors DE kans om hun
waren oÍ bedrijf aangeprezen te krijgen. Nadat ie-
dere omroeper zijn verplichte tekst heeft geroe-
pen volgt vaak een koffiepauze of lunch.
Rondgang: Na de pauze gaan we de straat weer
op (want daar horen we thuis, tussen te mensen)
om de aanwezigen op te roepen om bij de spon-
sors hun boodschappen te doen en tevens om de
vrije roep later op de dag bij te wonen.
Roep vrije tekst: Op de afgesproken tijd zijn alle
omroepers weer in de 'arena' voor hun vrije tekst.
Deze tekst is vaak de promotie tegenover het pu-
bliek en jury/organisatie van je eigen stad/dorp/
gemeente. Je hebt de mogelijkheid om je stad te
'verkopen' en je kunt ook nog bepaalde bedrijven
en bezienswaardigheden (o.a. molen De Rat en de

Messingklopper) in het voetlicht zetten. Een veel
gehoorde reactie na die tijd is vaak: 'Ja de stad
van de schaatsen, dat leerden we vroeger op
school al' of er komt iemand naar je toe en vraagt
'of die en die er nog woont of ' of dat hij er wel eens
geweest is in de vakantie ol zo. Na deze 'promo-
tie'vrije tekst gaat de jury in beraad over de uitslag
wie kampioen van eên provincie of plaats is ge-
worden.
We zijn als omroepers geen concurrenten van el-
kaar maar rivalen en toch vrienden, want gezellig-
heid staat hoog in ons vaandel.
Na afloop van de prijsuitreiking volgt er een geza-
menlijke maaltijd en dan gaat ieder weer moe
maar voldaan huiswaarts.

Harmen deVries
Zegt het voort, zegt het voort

De naaicursus gaat weer
beginnen
Nog even en dan liggen de eerste voorjaarsstoffen
al weer in de winkels. Krijgt u dan ook zo'n zin om
weer wat nieuws te maken voor uzelf of voor uw
gezinsleden?
Niet altijd voor iedereen even gemakkelijk, m'
met de juiste begeleiding zal het u zeker lukl\,,,.t
Juist de zelfgemaakte kleding geeft zoveel vol-
doening. Hebt u nog nooit zelf kleding gemaakt,
kom het dan beslist leren. De volgende naaicursus
begint half januari.
We werken in kleine groepjes (4-6 personen) zo-
dat u volop individuele aandacht kriigt. Bovendien
beoaalt u zelf wat u wilt maken en in welk temoo.
De kosten voor '12 lessen à 1,5 uur zijn Í 120.-.
lnlichtingen en opgave bij Betty Oppewal, tel.
2253.

GOLFF SUPENMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPEBMANKT IN DE BUUBT

o Slijterij . Drogisterij . Aardappelen, groente en
f ruit Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)..-

Slagerij (met eigen turfgerookte worst)
o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

o Elke dag vers Brood . Verse broodjes er?
stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van

de dag) . Ook voor uw faxberichten
o PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)

geopend van 9.OO-7 2.OO (s naandags v,a, 10.00 u.)

en 7 4.OO-7 7.OO uur

SUPERMAPKT

a
o

?- NIEUW: Spelnet-winkelier voor Lotto, Toto, ScoreA'.j;72 en Toto-Select - Modern afrekensysteem.
Dlrrrt.tll

llt l\ f.C,A A
Openingstijden: maandag 10.00-12.í5 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van í3.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur. GALAMAGRACHT 34 - IJLST .05155.1570
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ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G ED IPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Textiel & Kadoshop
vanHouten

Chn Plattelandsvrouwen lJ lst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 19 november 1992, 's avonds
om 20.00 uur in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Jacobi heette ons allemaal van harte
welkom, in het bijzonder mevrouw Doosjens uit
Leeuwarden. Zij vertelde ons eerst dat ze in 1977
in Bolsward is begonnen als politie bij Jeugd en
Zedenzaken (sexueel geweld). Zij is nu gevestigd
in Leeuwarden en zij behandelt jeugd tot 18 jaar,

en heeft samenwerking met de kinderrechter en
komt in aanraking met gescheiden ouders en ook
met gokverslaving. Zedenmisdrijf (incest) is moei-
lijk te behandelen, want de meisjes of jongens die
worden misbruikt trekken toch gauw hun getui-
' -rverklaring weer in want ze willen toch de fami-
1-ziiet missen. Meisjes, jongens en vrouwen wer-
den heel vaak niet geloofd door de politie. Zoiets
deden mannen niet.
Ook kindermishandeling in een gezin is nog moei-
lijk om te beoordelen. Buren of familie willen zich
daar liever niet mee bemoeien.
Er werden heel wat vragen aan mevrouw Doos-
jens gesteld.
Ze vroeg ons om in geval van kindermishandeling
dit door te geven. Je kan dan wel anoniem blijven.
Ze heeft ons de adressen gegeven waar je dan
heen kunt bellen. Mevrouw Jacobi bedankte haar
hartelijk voor deze leerzame avond en wenste ons
allemaal wel thuis, nadat ze ons een gedicht had
voorgelezen.

ïWind-Wiersma

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De kramsvogel
De kramsvogel is één van onze lijsterachtige win-
tergasten oÍ trekvogels die in oktober, november
in grote getale ons land binnenkomen. Zij komen
uit het hoge noorden uit Scandinavië en uit heel
Noord-Europa. Het is een prachtige vogel, één
van de mooiste lilsters die in onze provincie en ons
land voorkomen.
Ze hebben een prachtige kastanjebruine rug,
lichtgrijze kop en stuit, een zwarte staart en een
crèmekleurige borst met zwarte vlekken en stre-
pen. Verder is de snavel oranje-geel met een.don-
kere punt en de poten zijn bruin.
Wat de grootte betreft; hij is iets groter dan de me-
rel of zwarte lijster die u zeker kent. De kramsvogel
heeft ook zo zijn Friese namen, zoals fjildlyster, die
naam heeft hij te danken aan het Íeit dat hij vaak in
open veld wordt gezien tussen een groepje
spreeuwen. Andere namen zijn blauwkop, feale
lyster, fjildbok, lànlyster, skaerlyster, kreaklyster
en tenslotte tsjakker. Deze laatste naam heeft hij
te danken aan ziin roep. Vooral in open veld en bij
het schrikken roept hij tsjak, tsjak, tsjak. In de Stel-

Gafamagracht I - IJLST - tel. O51 55-1229
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Alle truien drastisch afgeprijsd:
10-20-300/o voordeel

Alles moet weg - Profiteer NU! Want: 0P=0P!!
P.S.: 2 januari starten wij met de ouderwetse januari-opruiming. Let op onze advertenties!

lingwerven gaat hij onder de naam van skatter. Ver-
dere streeknamen zijn dubbele lijster, kamlijster en
vlierescheut.
Het broedgebied van onze fjildlyster is in geheel
Noord- Europa, verder strekt zijn broedgebied
zich nog uit tot Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en
België. Ook in Nederland broedt de kramsvogel,
het meest in Limburg en enkele broedgevallen in
Friesland en dan vooral in de FrieseWouden en oo
zandgronden. Maar Limburg spant de kroon: in
1981 84 broedparen en in 1985 waren dat er onge-
veer 340 broedparen, dus daarzit een goede groei
in, terwijl er in 1984 ongeveer 650 tot 700 parên
aanwezig waren. In 1986 waren dat 700 tot 900
paren. Maar ook in onze provincie zit er vooruit-
gang in. Heel vroeger werd nog jacht op gemaakt
op de kramsvogel en dat gebeurde dan met strik-
ken, altijd in de herfst. Maar dat is gelukkig verle-
den tijd, misschien worden claarom de aantallen
grorer.

De kramsvogel broedt het lieÍst in grote berkebos-
sen, maar andere landschappen (biotopen) zoals
een parkachtig landschap en grote tuinen zijn ook
wel in trek. Onze kramsvogel is een koloniebroe-
der en dan liefst in een stuk of vijf bomen en vijf tot
acht nesten in één boom. Ook wordt er wel op de
grond gebroed of op rotsen. Maar o wee, wie zich
in zo'n kolonie waagt, riskeert agressieve kreten,
stootduiken en vrijelijk rondspuitende uitwerpse-
len. Het nest van een kramsvogel bestaat uit twijg-
jes, gras en leem en wordt dan met fijne halmpjes
aÍgewerkt. Er worden viertot zes eieren in gelegd,
groenachtig met bruine vlekjes. Het geheel is
haast niet te onderscheiden van dat van onze me-
rel. De eieren worden hooÍdzakelijk bebroed door
het vrouwtje, de longen komen na 13 à 14 dagen
broeden uit het ei.

Beide ouders voeren hun jongen die het nest al na
14 dagen verlaten. Het eten van de kramsvogel
bestaat hoofdzakelijk uit slakles, insekten en re-
genwormen. In de herfst wordt het voedsel aange-
vuld met alle soorten bessen die dan nog aan de
struiken zitten. Ook worden vaak boomgaarden
bezocht waar ze zich te goed doen aan de appels
die nog onder de bomen liggen. Als u een appel in

de tuin legt, wanneer de bessen van de struiken
zijn en er is een kramsvogel in de buurt, dan komt
hij vast langs, want hij laat zich nlet gemakkelijk
door andere vogels wegjagen.
De kramsvogel is zeer agressief, iedere vogel
moet uit de buurt blijven van zijn lekkere hapje. Al-
leen een vrij koude winter met sneeuw erbij, ver-
drijft hem wel en dan gaat hij naar het zuiden, zelÍs
tot de Middellandse zee. Als de winter voorbij is,
trekt de fjildlyster via ons land in maart, april weer
naar Scandinavië en Noord-Europa. Alleen, deze
trektocht gaat wel veel sneller dan die in de herfst.
Dat heeft zijn oorzaak, want dan komt de broedtijd
weer.
Gaarne vogelnieuws melden bij Sj. Landman, De
Kearnstien 16. tel. 05155-2046.

Vogelwacht lJ lst-Oosthem e.o.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaverzl3
8607 EJ SNEEK
te!.05150-27135

Naaicursus voor beg inners
Heeft u interesse voor de naaicursus die begin ja-
nuari 1993 van start gaat?
Wacht niet te lang om u op te geven, dit in verband
met het indelen van de groepen. Zoals u mis-
schien bekend is maken we weer losse onderde-
len, die u later in kleding kunt verwerken.
Voor vragen en opgave kunt u mil bellen, tel.
05155-1390.

Minte Mast-de Boer
Geeuwkade 13

8651 M lJlst
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